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Hodnotící kritéria:
Ke každému kritériu uveďte slovní komentář a v uvedené škále označte tomu odpovídající stupeň.
Shoda obsahu práce s jejím názvem a stanovenými cíli

Obsah práce odpovídá názvu a shoduje se se stanovenými cíli.
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Struktura a členění práce
Práce je rozdělena na teoretickou část, která začíná kapitolou 2 (Syndrom CAN) a praktickou část, která začíná
kapitolou 8 (Výzkumné šetření), ale tento fakt není uveden v obsahu práce. Matoucí může být podkapitola 8.1.,
která má totožný název s kapitolou 1 - Cíl absolventské práce. Stejný název má též kapitola 9 a podkapitola 12.1.1.
Jinak je členění poměrně přehledné. Struktura práce je vzhledem k tématu zvolena vhodně.
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Formální a jazyková úroveň práce, správnost terminologie
Nemám výhrady k formální a jazykové úrovni práce.
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Grafické zpracování, přehlednost tabulek, grafů, obrázků, vhodnost příloh
Tabulka i graf v jednotlivých položkách (v praktické část) zobrazují odpověď na stejnou otázku. Otázka a tabulka
se nachází na jedné straně a na druhé straně je pak graf. Tabulka je na str. 44, 45, 46, 47 atd. nadbytečně. Grafy
jsou též proporcionálně příliš velké vzhledem k dalším informacím v textu. Některé odpovědi v grafu se překrývají,
jsou nečitelné, viz graf pod tabulkou č. 11. Grafy též nejsou řádně označeny a očíslovány.
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Přístup studenta ke zpracování práce, jeho invence a forma spolupráce
Autorka projevovala zájem o problematiku syndromu CAN.
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Správnost a úplnost citací zdrojů (v souladu s Metodikou VOŠ MILLS)
Zcela vyhovující

Vyhovující s připomínkou
1

Vyhovující s výhradou

Nevyhovující
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Vhodnost a dostatek použitých zdrojů
Použité zdroje jsou dostatečné a odpovídají zadanému tématu.
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Zhodnocení teoretické části práce
Autorka nejprve obecně vymezuje syndrom CAN, pak se podrobněji věnuje jednotlivým formám tohoto syndromu.
Dále se zabývá rolí orgánů sociálně-právní ochrany dítěte při podezření na syndrom CAN a pomocí nestátních
institucí při řešení tohoto jevu. Teoretická část práce je zpracována vhodně a obsahuje důležité informace.
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Zhodnocení praktické části
V podkapitole 8.4.1. (Charakteristika šetřeného vzorku)mělo být uvedeno, kde byl výzkum proveden a kolik
respondentů se výzkumu účastnilo. Informace o počtu respondentů se vyskytuje až v podkapitole 8.5. V praktické
části jsou opakovaně zpracované stejné odpovědi k jednotlivým otázkám v tabulce i v grafu. Stačilo by použít
pouze graf. V této části měly být také pečlivě rozpracovány hypotézy. Z důvodu ne příliš vhodného grafickému
zpracování působí práce méně přehleně. Popisy ke grafům jsou u některých odpovědí též dost strohé.
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Poměr teoretické a praktické části
Nemám výhrady k poměru teoretické a praktické části práce.
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Formulace diskuze a závěrů práce
Závěr práce mohl být obsažnější a zpracování pečlivější. Samostatná kapitola s názvem diskuze v této práci chybí.
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Odborný přínos práce, případně vlastní přínos autora k řešené problematice
Práce může sloužit jako základní materiál pro studenty, kteří se chtějí seznámit se syndromem CAN.

Doporučení a otázky pro obhajobu:

Jak často se jako sociální pracovnice setkáváte se syndromem CAN? Jaké máte zkušenosti se spoluprací státních a
nestátních institucí při řešení tohoto syndromu?

Práci hodnotím stupněm:

Výborně
Dobře

Velmi dobře

Výsledné hodnocení odpovídá celkové úrovni práce a nevychází z aritmetického průměru jednotlivých
dílčích kritérií.
Se zveřejněním osobních údajů ( jméno, příjmení ):

souhlasím
nesouhlasím
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